
Žinios iš Lietuvos. 

PIRMOJI LIETUVIŲ 
ŪKININKŲ PARODA. 

Atgijusi musų tauta, ačiū 
Dievui, sparčiais žingsniais 
žengia pirmyn. Nesenai, 
nes tik prieš keletu metų, 
juk sėdėjome savo bakūžė- 
se, o jei kada išdrįsome pa- 
sirodyti platesnei visuome- 

nei, tai rodomės nedrąsiai, 
glausdamiesi po Svetimu 

sparnu. Tik atgavus spau- 
dą ėmėme stumti nuo savus 

svetimųjų globą,, išdrįzdami 
stoti, kaipo savystovė tauta; 

Pasirodė laikraščiai, išdy- 
go draugijos, parodos. Kaip 
augštaį trumpu laiku pakilo 
Lietuva, rodo aiškiai vieti- 

nių,^ ypač Suvalkijoje, ūki- 

ninkų susipratimas; jie šie- 
met net savo parodą suren- 

gė- .... ... .; 
Atsitikimas ar tik ne pir- 

mutinis Rusijoj, kad patįs 
ūkininkai yra padarę paro- 
dą; ūkio parodos daromos 

nuolat, bet rengia jas ponai, 
diduomenė; čia gi patįs 
ūkininkai pasirodė, ką tu- 

rį, ką galį. Garbė už tai 

Suvalkijos ūkininkams! 
Pirmutinė lietuvių ūkinin- 

kų paroda Marijampolėje 
tęsėsi keturias dienas, bū- 

tent: 28, 29, 30 spalių mėn. 
ir 1 rugsėjo. 

Koks malonus buvo paro- 
dos įspūdis, pigiai supras 
kiekvienas lietuvis^- kuriam 

pasakysiu, kad musų paro- 
da netik įvyko, bet pra- 
lenkė kitataučių taisomas 

Lietuvoje parodas. Tiesa, 
nebuvo Marijampolėje to-' 

Luji 'puikiu restoranų, ko- 
kius mačiau Šiauliškėje po- 
nų surengtoje parodoje, bet 
užtat nepalyginamai buvo 

didesni, puikesni ir įvaires- 
ni kiti skyriai, už kuriuos 

priguli teisingos dovanos ir 

pagarbos pažymės. 
Marijampoliškę parodą 

surengė Lietuvių Sindika- 
tas “Žagrė” ir “Marijam- 
polės Ūkininkų Draugovė”. 
Paroda turėjo aštuonis sky- 
rius: 1) Arkliai. 2) Ra- 

guoti galvijai. 3) Smulkie- 

ji naminiai gyvuliai, paukš- 
čiai, žuvininkystė, bitinin- 

kystė. 4) Žemdirbystės vai- 

siai ir žemdirbystės pramo- 
nijoš produktai. 5) Pieni- 

ninkystė. 6) Racijonališ- 
kas (išmintingas) ūkininka- 

vimas, dirvų, pievų priežiū- 
ra, ūkio pagerinimai, page- 
rintos ir nedegamos triobos 
ir stogai, bandymų laukeliai, 
sodas, daržas. 7) "Naminė 

pramonija, amatininkų iš- 

dirbiniai ir Įrankiai. 8) 
Ūkio mašinos ir įrankiai. Į 

Negalima smulkiai apra- 

šyti visų parodos skyrių, 
lies tai užimtų labai daug 
viętos, todėl pasitenkįsime 
nors trumpomis pastabomis. 

Arklių privesta daugiau 
200. Jų būva labai įvairių 
veislių, bet daugiausia sun- 

kiavežiai, šalto kraujo ar- 

kliai. Daugeliui jų buvo 

pačių savininkų pažymėtos 
kainos po kelis šimtus rub- 
lių, bene trims po 1 tukst. 
rublių, o vienam net 1 
tukst. 300 rublių. 
! Raguočių palyginamai 
privesta nedaug. Tečiaus 
daugelis karvių ir bulių la- 
bai gražių. Kuriems-ne-ku- 
riems kainos buvo pažymė- 
tos daugiau šimto rublių. 
I Smulkiųjų naminių gyvu- 
lių ir paukščių taipogi pa- 
lygibamŠS'buvo nedaug. 

Andrius Rinkevičius iš 
Barštines atvežė keletą avi- 

lių ir kitų bitininkystės 
prietaisų. 

A. Mantvila rodė narve 

dvi kiauni. Pagavo jis jas 
mažas; dabar jau siūlo ..jam 
30 rub. 

Poplavskis iš Kataučiz- 
nos iš savo darbo plytų, stor 

gaplyeių, drenų pasistatę 
namolį-kijoską. Brangiai 
jam tai visa atsiėjo, bet už- 
tai į jo kijoskų buvo at- 
kreiptos visų akįs. 

V. Bielskuš turėjo savo 
ūkio kijoskų. Parodė ten,į 
kaip jis ūkininkauja, kaip 
gyvena. Tikiuosi, kad ne 

vienas panorės imti iš jo pa- 
vyzdį, kad susilaukus tokių 
ūkio vaisių. ■' 

Tarp įvairių daržovių 
ypač pasižimėjo S. Jasiu-j 
laičio iš Bliudziškių, B 
Akelaičio iš Žiurių-Gudelių, 
Zypliij. grapo Potockio ir 

Videniškių Masaičio (pas- 
kutiniojo ypač kopūstai). 

Keturvalakių klebonas 
kun. Prapuolenis, J. Matu- 
levičius ir M. Brazienė puo- 
šė stalus puikiais sodo vai- 
siais. Šiame skyriuje buvo 

matyti net-gi Lietuvoje iš- 

augintų vynuogių. 
Juozas Bulota iš Putriš- 

kių, Padovinio v., buvo at- 

vežęs modelį (pavyzdį) sa- 

vo tvarto ir daržinės su už- 

važiuojamu ir nuvažiuoja- 
mu stogu. Statė dailidė 
Juozas Plioplys. Atsiėjo 
1600 rub. Ilgis 22 sieksnių 
(šešpėdžiai), plotis — 8 

sieksniai (tvartų — 5 sieks- 
niai, daržinė — 3 sieksniai). 
Pora atvykusiųjų iš Kauno* 
gub. labai į tą tvartą smal- 
savo. 

Agr. V. Totoraitis turėjo 
indomių bandymo laukelių 
paveikslų, javų ir minera- 

lų trąšų. Rinkinį tokių pa- 
veikslų ir bandymų aprašy- 
mų turėjo taipogi “Mari- 

jampolės Ūkininkų Drau- 

govė”. 
V. Vitkauskas iš Dauk- 

šių rodė cementinį lovį ir 

tiltui triubą. 
A. Miežlaiškis iš Moko- 

lų atsivežė vieną gabalą ne- 

tręštos pievos, o kitą gabalą 
užtręštos ir užsėtos paša- 
rinėmis žolėmis tos pačios 
pievos. Čia kiekvienas aiš- 
kiai pamatė, koks yra tarp 
.tų dviejij gabalų skirtumas, 
ir ne vieną galėjo tai para- 
ginti, kad gerintų savo pie- 
vas. 

M. Mykolis iš Šeštakavo 
atsivežė, kaip jis vadina, ro- 

pukų (rzepak) sėklų ir jų 
aliejaus. Gyrėsi, kartą pa- 
dėjęs tų sėklų 9 svarus, pri- 
piovė 1 tūkstantį svarų. Ma- 
no nuomone, tieji ropukai 
labai verti išplatinti, nes jų 
aliejus yra vienas geriausių- 
jų 

Yisųturtingiausias buvo 

paminės pramonijos sky- 
rius. 

Musų mamyčių ir sesyčių 
darbais-darbeliais buvo iš- 

karstyta visas didelių ka- 
zarmių vidus. 

Labai gražiai išrodė čia 
“Žiburio” seklyčia, sugabe- 
nusi begalinį rankų darbo 
rinkinį. Labai traukė žmo- 
ųių akis taipogi naujos pa- 
gerintos staklės; vienos 
staklės buvo Mątulaičiutės 
iš Marijampolės; kitas at- 
gabeno Vilkaviškio Moterų 
Ratelio audimo ir nagučių 
dirbimo mokykla. Tautiš- 

kai apsirėdžiusios mergaitės 
čia-pat rodė, kaip „tomis sta- 
klėmis austi. " 

Ona Staugaitieue iš Mari- 
jampolės rodė puikius išsiu- 
vinėtus bažnytinius parė- 
dus. 

U ogintaitės mergaičių 
mokykla ir “Marijampolės 
Moterų Katalikių Draugi- 
ja” turėjo po atskirų -kam- 
barį — pirmoji gana didelį, 
antroji — mažų. Trumpai 
pasakysiu, kad ypač Uogin- 
tą itė pasirodė labai-puikiai. 

M. Sadauskas iš-Adpmiš- 
kių k., Kvietiškio vai., ro- 

dė muzikos instrumentus: 
kankles, arfų 4F kitus. 
Ypač pažymėtina lazda, iš 
kurios iąnarinus pasidaro 
skripka, tikras,-kaip -tiko 
girdėti juokiantiesr --gūžy- 
nrų instrumentas^ » 

Reikia dar j)ažyinėti' 13d- 
mondo Hoviekio -iš’ ^ieter- 
burgo linusir 
čienės iš Palangos pąg^Mii- 
tomįs staklėini5~iidį^S®š. 
! tJkio mašinų ir Tįrankių 

skyrius buvo SduEniš. 
Ypač pasižymėjo 2?2a^Ses!’ 
Sindikatas. h —.... 

J. Abraitis iš Liudvinavo 
rodė tekinimo mašinas-prie- 
taisas, M. Jurkša — lietus 

kryžius ir spalvuotus bažny- 
čioms langus, “Alfa-Nobel” 
firma — pieninkystės įran- 
kius; Vosyliaus plytų ir do- 
kalkų dirbtuvė, J. Bliu- 
džiaus mekaniška dirbtuvė 

kit. rodė savo išdirbi- n* 

mus. 

.Negaliu aplenkti nepami- 
nėjus vieno senelio — Au- 

gustino Burinsko nuo Sas- 
navos, — kuris atvažiavo 
su puodais. Per kokį pus- 
valandį jis pridirbo bent lo 

puodų ir bliudų, patraukda- 
mas į save labai didelę kuo- 

pų žmonių. Ne taip man 

svarbu tie puodai, kaip ta- 
sai senelis, kuris dejuote 
dejavo ir peikte peikė musų 

jaunimų, kad nenori imties 

amatų, šiokio ir tokio, kar- 

tais visai neblogai pelnin- 
go, krapštulio, o kas paau- 
gęs bėga Amerikon. Sene- 
lio beklausant ašaros iš akių 
pabiro... 

Parodoje dalyvavo taipo-' 
gi “Šaltinis”, “Lietuvos 
Ūkininkas” ir Penčylos 
(vietinis Marijampolės) 
knygynas. Abudu laikraš- 
čiu gavo pagarbos atsišau- 

kimų. ... 

Tai tiek tebūnie apie pa- 
rodoje rodytus daiktus. 

Per tris parodos vakarus 
buvo vaidinimai, o vienų — 

koncertas. 
Norinčiųjų eiti vakaruos- 

na buvo tiek, kad jokiu- bil- 
du neištekdavo bilietų.. 

Didelį sau žmonių prie- 
lankumų ingi j o atvykęs pa- 
rodon Jurbarko (Kauno 
gub.) choras. Turėjo jis 22 

asmenų. Jo vedėjas —- Jur- 
barko vargonininkas Jonas 
Pocius. Pora tojo ehoro 
dainininkių — Petronėlė 
Maculevičiutė ir mažytė-, 
10 metų, Anelė Šukaičiutė 
dainavo pavieniui (solo), 
priverzdamos kuokarščiau- 
sia joms ploti. 

Per visą parodos laiką 
grojo 19-jo šaulių pulko 
(iš Suvalkų) muziką. Pra- 
kilnus josios vedėjas Kujai- 
va, ypač vaidinimų pertrau- 
komis, dažnai kartojo kele- 

tą lietuviškų dainų, kelda- 
mas lietuvių ūpą ir pelny- 
damas sau padėką. 

Parodą aplankė keliolika 
tūkstančių žmonių. 

Buvo atvykęs ir patsąi 
Suvalkų gubernatorius su 

daugeliu diduomenės. Aug- 
štasai svečias apėjo, visą pa- 
rodą, neaplenkdamas ,, nei 

vaidinimų salės, kur tuo 

tarpu cLąįmtTo > Jurbarko 
choras. ̂ Breikšdamas savo 

pasitenlnųimų; gubernato- 
rius dainininkams karštai 
plojo delnais; 

Visų aplankiusių parodų 
ūpas buvo .pakilęs, visi 

džiaugėsieir gėrėjosi. 
Tuo ir baigiu savo apra- 

šymų, geisdamas, kad įvai- 
riuose Lietuvos miestuose 
tokios parodos kuodažniau- 
siai butų rengiamos ir tu- 

rėtų tokį .pasisekimų, kaip 
ši pirmutinė Marijampolės 
paroda. Bronius. 

(“Šaltinis”). 

NUSIŽUDYMAS. 
Rugsėjo 23 d; Vilniaus 

SuravičiauS odų dirbtuvės 
kasininkas h. Rabino vieius 
siuntė paetA:577 rub. dirb- 
tuvės pinigų. Indavęs vie- 

nų perlaidų, norėjo duoti ir 

antrųjų, tik |iupt — nebė- 
ra kišeniuje 377 rub. Su- 

grįžęs iš pačtos dirbtuvėn, 
niekam apie atsitikimų nie- 
ko nesakęs^, išėjo sodan ir 

nusišovė. Velionis palikęs 
raštelį tokio turinio: “pačte 
pavogė man pinigus. Švei- 
carijon pinįgup dar suspė- 
jau išsiųsti. M. Rabinovi- 
čius”. Velionis, sako, bu- 

vęs labai sųžiningas žmogus 
ir ne sykį .net labai stam- 
bias dirbtuvės pinigų sumas 

vartydavęs.. Spėjama, nu- 

sižudęs dėl to, kad neno- 

rėjęs, kad kas pamanytų, 
jog jis tūps pinigus pasisa- 
vino. * 

NETtKRtiS ŠIMT- 
ELIBLĖS. 

Paskutiniu laiku Lietu- 

voj ir Baltarusijoj labai 

daug esą f apt£jijpę netikrų- 
jų šimtarublių. Sako, šim- 
tarublės -taip puikiai esą 

padirbtos, kad tik įgudęs 
pirklys tegalįs' jadr6uo tik-' 

rujų atskirti*. Tarp valstie- 

čių šias netikrąsias šimta- 

publcs, daugiausiai platiną 
arklių vertelgos — čigonai. 
Vilniaus policija stropiai 
ieškanti netikrųjų šimta- 

rublių dirbėjų ir jų platin- 
tojų. ■- 

KAUNAS. 
Kai-kurie Žemaičių vys- 

kupijos kunigai ir ligšiol 
vartojo Mišioms vyną, ima- 

mą iš pirmųjų rankų, iš vy- 

nyno Aj-Foka Kryme, pri- 
gulinčio žmonai inžinierio 
Rakauskio. Dabar Elena 
Rakauskienė pasiryžo tą 
vynyną dovanoti Žemaičių 
seminarijai Kaune, kad pel- 
nas iš jų, eitų švietimo pa- 
kėlimui tarp klierikų, bu- 

siančių žmonių vadovų, ir 

jau padavė apie tai tam tik- 

rą raštą žemaičių vyskupui. 
Vyskupo paduotą raštas vi- 
daus dalykų ministerijai, 
kad pavelytų, priimti tą do- 

vaną. Kup igaų imdami vy- 

ną iš to vynyno, galės turėti 

tikrą, nepagadintą vyną Mi- 

šioms, kaip' to reikalauja 
Bažnyčioj įstatai. 

t|pj|nai 
Ukmergės apskr. 

Sale Papais Pamūšiu ir 

Kurkleneiškipr lauke, ant 

upelės “Mušo^r krantų iš- 
kasama žmonių kaulai. Prie 

kaulų randama visokie 

daiktai, kaip. tai peiliai, gip- 
so pustykįėlėSč įvairios sag- 

tįs, o Kurkleneiškių lauke 
iškasama daugybę anglių ir 
pelenų, tarp kurių yra ap- 

degusių kaulų. Rasta kele- 
tas pinigėlių, regis Aleksan- 
dro I ir Zigmanto Augusto 
I* laikų. Pasitaiko visai ne- 

pažįstami daiktai. Vertėtų 
ištirt tos vietos kokiam- 
Inors žinovui, nes dabar vi- 

Italija turkiną (Turkiją) taip nutvėrė smarkiai, kad turkinas lėkdamas su- 

laužė stulpą su karvelio (sandoros) lizdu. Motina Europa nustebusi žiuri, nei 

žinodama kas ir veikti. 

sokie, praeiviai baigia jas 
naikintu 

; Boboj ponaitis. 

UKMERGĖ, 
Rugsėjo 15 d. žydė Dubi- 

nauskienė iš Taujėnų, nu- 

sipirkus Ukmergėje gabalą 
cukraus, paliko jį ant veži- 
mo gatvėje ir užėjo valan- 
dėlei į sankrovą. Išėjusi iš 

ten, cukraus jau nerado. 
Kai-kurie veikesai pradėjo 
pasakoti, kad matę miest- 

sargį imant cukrų. Čia-pat 
stovįs ant sargybos miest- 

sargis gynėsi, kad nematęs, 
kas butų paėmęs eukru, ir 

pats to nedaręs. Bet, žy- 
dei užsispyrus, pas miest- 

sargį buvo padaryta krata, 
ir pavogtasai cukrus atras- 

ta pas jį budelėje, kailinių 
rankovėje. Miestsargis 
tuojau buvo pašalintas. 

Bobų ponaitis. 

GINTELIŠKĖ, 
Telšių apskr. 

Bus jau beveik trįs mė- 

nesiai, kaip čia siaučia gal-1 
vijų liežuvių liga (jašču- 
rąs), Visa apylinkė, nuo 

Salantų ligi Platelių ir to- 

liaus taip užsikrėtusi, kad 
nėra sodžiaus, kur ji nebū- 

tų pasirodžiusi. -Tik liga 
antrus metus siauzdama, 
musų apylinkėje juo labiau 

išsigimė, ir šiemet ji daug 
lengviau pereina, negu per- 
nai. 

Musų' apylinkės ūkinin- 

kai šieinet kenčia, nebesant 

vdudėns, tokį vargą, kokio 

ųėįtas kas beatmena. Gai- 

laj ^eizdėti f vargšus gyvu- 
lius kaip jie alpte alpsta 
negėrę.Žmonės valgiui 
virti vandenį semiasi iš kū- 

drų, kur daugiausia vienos 

si|tros betižsiiaiko. Mažes- 
nį? upeliai ir net vidutinės 

upės kuone visai išdžiuvę. 
Bepigu tiems, kurie turi ar- 

klius, tie parsiveža iš upės, 
ne. sykį per 7 — 8 verstus, 
tik beturčiams kampinin- 
kams tai didžiausia nelai- 
mė. Žemaitijoje viskas, net 
jau ir bulvės, visur nuo lau- 
kų nuvalyta. Auštesnėse 
vietose šiųmečiai rugiai iš- 
rodo visai menki, pageltę. 

Dom. Treigys. 

KODINĖ, 
; 

> Lydos apskr. 
Rugsėjo 8 d., per Užgimi- 

mą Panelės Švenčiausios, 
buvo dideli keturių dešim- 
tų valandų atlaidai, į ku- 
inuos atvažiavo daug kuni- 
gų iš apylinkės parapijų. 

Pirmą dieną, penktadienį, 
Vaviurkos klebonas po su- 

mos pasakė lenkišką pa- 
mokslą ir apskelbė žmo- 

nėms, kad visi susirinkę ku- 

nigai lenkai ir lietuviai, ma- 

tydami, jog Rodinėje esą 

daug lietuvių, kurie kitaip 
nesuprantą, kaip tik lietu- 
viškai, nutarę sakyti du pa- 
mokslu: lenkams po sumos, 
o lietuviams prieš mišparus. 
Jis pats taippat esąs lenkas 
ir taip norįs, kad Rodinėje 
butų du pamokslu. Lietu- 
viai nusidžiaugė ir net iš- 
tolo atvažiavę laukė pa- 
mokslo; lenkininkai gi, ku- 

rie papratę yra vaduoties ne 

tiesa, bet savo norais, vie- 

nos miestelio, davatkos su- 

kurstyti, nuėjo klebonijon 
ir ėmė šaukti, kad visai ne- 

reikią lietuviškii pamokslų. 
Duobičių-Rudnios klebonui 

pradėjus juos stabdyti, jie 
stačiai jam atsakė: “neturi, 
girdi, teisės mus valdyti, 
važiuok savo parapijon”. 
Eišiškių gi dekonas vaikš- 

čiojo tarp lenkininkų ir kaž- 
ką jiems kalbėjo. Prieš 

mišparus, pradėjus musų 
klebonui sakyti lietuviams 
pamokslą šventoriuje, ėmė 

bėgti iš rinkos į šventorių 
lenkininkai. Vienas lietu- 
vis, Juozas Rusteikis, Du- 

binių sodžiaus, lenkininkų, 
papirktas, pradėjo balsiai 
šaukti: “mes šitų amžinų 
nesuprantame”, ir tuoj pri- 
sidėjo ir kiti lenkininkai, 
kai-kurie net šaukė “ura”. 
Matant tai, kai-kuriems die- 

vuo,tiems lietuviams net aša- 
ros iš akių pradėjo bįrėti. 
Visa tai galėjo pastebėti 
pats dekonas ir kiti kuni- 

gai. 
Dabar musų lenkininkams 

nebereikia nei lenkiškų pa- 
mokslų* nes, pradėjus jį sa- 

kyti, lenkininkai juokiasi ir 
sako, dabar nereikią kuni- 

gų klausyti. Liūdnas. 

Kitas musų koresponden- 
tas apie tų-patį dalykų taip 
mums rašo: 

Rugsėjo 8 d. čia buvo šv. 
Panelės atlaidų diena. Žmo- 
nių susirinko daugybė, taip- 
pat nemaža buvo suvažiavę 
ir kunigų. Atvažiavo ir 

pats dekonas kun. Gintau- 
tas, kurs prieš tai buvo iš- 

prašęs Rodinėje minių ma- 

lonės, kad leistų pasakyti 
lietuviškų pamokslų atlaidų 
dienoje; tai jų malonei pa- 
žadėjo atsilyginti, ty. pats 
atvykti. Mat ir atvyko. 
Kun. Malinauskis, lenkas, 
\ 

Veviurkos klebonas, pabai- 
goje lenkų pamokslo pasa- 
kė, kad busiąs pamokslas ir 
lietuviams. Tik po to len- 
kų pamokslo būrelis malo- 
ningos minios pareikalavo 
norįs su klebonu pasišnekė- 
ti. Kun. Sabaliauskas 
buvo užimtas, tad jo 
vieton išėjo kun. Malinaus- 
kis ir paklausė to būrelio 
ko jam reikia. 

— Niekcemy politeucku, 
nenorime lietuviškai, — rė- 

kė inkaušę lepūnėliai. 
— Girdėjote, ką esu pa- 

sakęs per pamokslą? 
— Girdėjome. 
— Sakiau, kad bus lietu-* 

viskas pamokslas? 
— Sakei, dvasiškas tėveli, i 
— Nu tai ir bus lietu-* 

viams pamokslas. 
Po to “deputatai” ėmė 

rėkti, šaukti ant kunigo Ma- ■■ 

linauskio, kad jis litvoma- 
nas. 

— Taigi, kad aš ne litvo- 
manas, bet lenkas ir pirmą 
kartą esu lietuvių parapijo- 
je. Gėda, kad jus taip ne- 

krikščioniškai elgiatės ir; 
keliate triukšmą. 

— A my nie pozvolim w 

kosciele muvic kazania po- 
liteucku, — grubiai rėkavo 
drąsiuoliai. 

Kun. Malinauskis labai 
pasipiktino tokiuo ištvirku- 
sios minios pasielgimu ir 
rūsčiai ją sudraudė. 

Lietuviams buvo pasaky- 
tas* pamokslas ant švento- 
riaus. Moters senutės ver- 

kė, kad tokioje iškilmioje 
katalikų dienoje išdykę ro- 

diniečiai drįso tramdyti žmo- 
nių maldingą ūpą. Visiems 
buvo nesmagu, matant kaip 
tie piktadariai, esant pa- 
čiam dekonui Gintautui Ko- 

dinėje, galėjo liuosai kreitėt' 
ant lietuvių ir grasyti kuni- 
gams litvomanų vardais. 
Kaltininkai vargu ar bus 
bažnyčios teismu pabausti. 

Daugumas kunigų, nelau- 
kę atlaidų pabaigos, liūd- 
nais įspūdžiais išvažinėjo 
namo. V. 

(“Viltis”). 

Galvos šviesa yra širdies 
šiluma, o rankos perkūnas. 

Netiesus keliai tankiai 
rožėmis iškloti, bet jie ve- 

da prapultin, kurioj ištisios 
tautos žųva. 

Darbuose palaima, bet. 
tiktai tuomet, kuomet tie 
darbai iš meilės paeina 


